
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลนาเลียง

อําเภอ นาแก   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,490,600 บาท

งบบุคลากร รวม 5,884,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,570,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร ตั้งจายจากเงินรายได้  นายก อบต
. 20,400 บาท/  เดือน รองนายก อบต. 11,220
 บาท / เดือน /คน 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงผู้บริหาร  ตั้งจายจาก
เงินรายได้  นายก อบต.  1,750 บาท/  เดือน  รองนายก อบต
.  880 บาท / เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงผู้บริหาร ตั้งจายจาก
เงินรายได้  นายก อบต.  1,750 บาท/ เดือน รองนายก อบต
. 880 บาท / เดือน 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก 1 คน  7,200
 บาท/ เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้                              
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,886,160 บาท

-  ประธานสภา  อบต  11,200 บาท / เดือน             -  รอง
ประธานสภา อบต.  9,180
 บาท / เดือน                                                  
              -  เลขานุการสภา อบต.  7,200
 บาท / เดือน                                      -  สมาชิกสภา อบต
.(18)  7,200 บาท / เดือน  เพื่อจายเป็นคาตอบตอบแทนสมาชิ
กอบต. 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,313,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,061,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปีตามตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได้      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนงนักบริหาร
งาน อบต. (ปลัด อบต. 7,000/เดือน)เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
และเงินที่ปรับเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลนอกเหนือจาก
เงินเดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้        

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของ ปลัด อบต
.8 (7,000/เดือน) รองปลัดและหัวหน้าสํานัก
ปลัด ( 3,500/เดือน) ตั้งจายจากเงินรายได้         

งบดําเนินงาน รวม 2,545,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 236,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบพนักงานสวน
ตําบล และคณะกรรมการประเมินผลงาน ที่มาจากบุคคลภาย
นอก ที่มีสิทธิตามระเบียบ กฎหมายกําหนดไว้  ตั้งจายจากเงินราย
ได้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  และรายจายอื่นๆที่เข้า
ลักษณะประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล  ตามระเบียบ ฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวน
ตําบล โดยจายตามสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย รวม 1,634,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,074,000 บาท

1.คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 982,000 บาท   
   - คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทําอยางใดอยางหนึ่งให้กับ
ทางราชการ เป็นเงิน 972,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้
   - จ้างเหมาหรือจ้างให้ผู้รับจ้างทําอยางใดอยางหนึ่ง  ที่เป็น
ประโยชนในการปฏิบัติงานของ อบต. คาถายเอกสาร คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาจ้างทําปาย คาธรรมเนียม คาประกัน
ภัยรถยนตของสวนราชการ  คาใช้จายในการดําเนินคดีในเรื่อง
ตางๆ ที่อยูในอํานาจหน้าที่ คาใช้จายในการรังวัดที่ดิน คาโฆษณา
และเผยแพร และรายจายอื่นๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้  เป็น
เงิน  10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้                     
2. เชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร  ในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลนาเลียง  ตั้งจายจากเงินรายได้
3. คาลงทะเบียน    จํานวน  50,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียน
ในการสงผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล สมาชิกสภา อบต. หรือผู้
ปฏิบัติราชการไปอบรมหรือสัมมนา เป็นต้น  ตั้งจายจากเงินราย
ได้
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

 -  คารับรอง   จํานวน   10,000    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลี้ยงรับรอง  คาพิมพเอกสาร  และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน  เยี่ยมชม  ศึกษาดูงาน  หรือมา
ดําเนินกิจกรรมอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชนของท้องถิ่น และ
อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้  
 -  คาเลี้ยงรับรอง  จํานวน 10,000  บาท
เพื่อจายเป็น   คาอาหาร   เครื่องดื่มตาง ๆ   เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้   ตั้งจาย
จากเงินรายได้     
 -  คาใช้จายในงานราชพิธี  รัฐพิธีและงานพิธีการ
ตางๆ    จํานวน  30,000      บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงาน
พิธีการ  โดยเบิกจายเป็นจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ  คาพระบรม
สาทิศลักษณ   พานพุม  กรวยดอกไม้  เครื่องสักการะ  พวง
มาลัย  พวงมาลา  ธูป  เทียน  เทียนแพ  ดอกไม้  ธง  ผ้า
ระบาย วัสดุอุปกรณในการจัดเตรียมตกแตงสถานที่ประกอบ
พิธี  งานรัฐพิธี  และงานพิธีการ ฯลฯ  เชน  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว  สมเด็จพระบรม
ราชินี  และราชวงศ  วันปิยมหาราช และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พัก   และ
คาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง   คณะผู้บริหารและ
สมาชิก  อบต.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2561) ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการหรือปฏิบัติงาน  ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และผู้บริหารอบต.นาเลียง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป ของ ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระหรือการเลือกตั้ง แทน
ตําแหนงที่วาง   และคาใช้จายในการสนับสนุนการเลือก
ตั้ง   เชน  คาตอบแทนกรรมการ  คาจัดทําปายประชาสัมพันธ
ตาง ๆ , คาพิมพรายชื่อผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง,  คาเชาสถาน
ที่   เป็นต้น  และ คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทรายจาย
นี้   ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 151 ลําดับที่ 5    

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯ และเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานอบต.นาเลียง เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลาง( ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 152 ลําดับที่ 9  

วันที่พิมพ : 13/5/2564  13:12:28 หน้า : 5/33



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   เชน  เครื่อง
คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพเอกสาร,  เครื่องปรับอากาศเป็นต้น และ
อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน  แบบพิมพ  หรือวัสดุสํานัก
งานรายการตางๆ เชน  กระดาษถายเอกสาร  แฟม  ซอง
จดหมาย  ปากกา ดินสอ  ไม้บรรทัด  ยางลบ   ลวดเย็บ
กระดาษ  คลิปกระดาษ  ตรายาง  กระดาษพิมพ น้ําดื่ม ฯลฯ
  และอื่นๆ   ที่เข้าประเภทรายจายนี้   ตั้งจายจากเงินราย
ได้               

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ พร้อมอุปกรณตางๆที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ  อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะของ
องคการบริหารสวนตําบล  เชน  ยางใน  และอื่นๆ
ที่เข้าประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้             

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น    เชน   น้ํามัน
ดีเซล    น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง   น้ํามันไฮโดรลิค ของ
รถยนต  และยานพาหนะอื่น ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นๆ ที่เข้ารายจาย
ประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล   หมึกคอมพิวเตอร  เม้าส   หัวพิมพ  หรือแถบ
พิมพ  สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร   น้ํายาทําความสะอาด
คอมพิวเตอร    หมึกเครื่องแฟกซหรืออื่น ๆ   ที่เข้าประเภทราย
จายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้               

ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนา
เลียงและอาคารสํานักงาน  รวมทั้งทรัพยสินที่ใช้กระแสไฟฟาที่อยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาเลียง  ตั้งจาย
จากเงินรายได้              

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท  ในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลนาเลียง ตั้งจายจากเงินรายได้             

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย   คาธนาณัติ   คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทราย
จายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการระบบการเชื่อมตอและเชาอินเตอรเน็ตแบบ
รายปี  ในการให้บริการประชาชนและรองรับการใช้สารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได้             

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างองคกรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางเพื่อ
เป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของอบต.นา
เลียง ประจําปี  ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน จํานวน 26,000 บาท

เพื่อสนับสนุนคาใช้จายในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน ให้แกศูนยปฏิบัติการฯ อําเภอ  ในเขต
อําเภอนาแก  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 123  ลําดับที่ 2

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการปกปองและเชิดชูสถาบัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสนับสนุนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
ชาติ  ให้แกที่ทําการปกครองอําเภอนาแกหรืออปท.ในเขตอําเภอ
นาแก ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 141  ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,411,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,746,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,746,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,704,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  ให้แก พนักงานสวนตําบลของกอง
คลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต
. กําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกอง
คลัง ( 3,500/เดือน)  ตั้งจายจากเงินรายได้              
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งบดําเนินงาน รวม 643,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 317,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ
ตางๆ  จํานวน  150,000  บาท  ที่สามารถเบิกคาตอบแทนได้
ตามที่ระเบียบพัสดุฯ กําหนด ตามหนังสือสั่งการ  ตั้งจายจากเงิน
รายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเรง
ดวนไมสามารถทําให้แล้วเสร็จในเวลาราชการได้ ฯลฯ และราย
จายอื่นๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงิน
รายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวน
ตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้  

วันที่พิมพ : 13/5/2564  13:12:28 หน้า : 9/33



ค่าใช้สอย รวม 286,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 246,000 บาท

- คาจ้างเหมาบริการ จํานวน  216,000 บาท   
เพื่อจ้างเหมาหรือจ้างให้ผู้รับจ้างทําอยางใดอยางหนึ่ง  ที่เป็น
ประโยชนในการปฏิบัติงานของ อบต. คาถายเอกสาร คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาจ้างทําปาย คาธรรมเนียม  และรายจาย
อื่นๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้   
- คาลงทะเบียน  จํานวน 30,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล เชนคาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนใน
การสง พนักงานสวนตําบล  หรือผู้ปฏิบัติราชการไปอบรมหรือ
สัมมนา เป็นต้น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร  สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พัก คาลง
ทะเบียนตางๆ  และคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง   ที่ได้
รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงาน  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน และครุภัณฑ
ตาง ๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองคลัง   เชน  เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ
เอกสาร,  เครื่องปรับอากาศเป็นต้น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทราย
จายนี้
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน  แบบพิมพ  หรือวัสดุสํานัก
งานรายการตาง ๆ เชน  กระดาษถายเอกสาร  แฟม  ซอง
จดหมาย  ปากกา ดินสอ  ไม้บรรทัด  ยางลบ   ลวดเย็บ
กระดาษ  คลิปกระดาษ  ตรายาง  กระดาษพิมพ  ฯลฯ  และ
อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หมึกคอมพิวเตอร  เม้า  หัวพิมพ  หรือแถบพิมพ  สําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร  น้ํายาทําความสะอาดคอมพิวเตอรหรือ
อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก
  จํานวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 41,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 41,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อปพร.เมื่อมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ตั้ง
จายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการให้ความรู้ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯ   เชน  คาวิทยากร  คา
อาหารและเครื่องดื่มระหวางการฝึกอบรม  คาวัสดุ  รวมคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมดังกลาว ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  154  ลําดับที่  1 

โครงการอบรมและปองกันเด็กและเยาวชนให้หางไกลยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมและปองกันเด็กและ
เยาวชนให้หางไกลยาเสพติด   เชน  คาวิทยากร  คาอาหารและ
เครื่องดื่มระหวางการฝึกอบรม  คาวัสดุ  รวมคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมดังกลาว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  155 ลําดับ
ที่ 1  

ค่าวัสดุ รวม 16,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ที่ใช้ในงานปองกันฯ และศูนย
อปพร.  เชน กระบองไฟกระพริบ  เสาอากาศวิทยุ  แบตเตอรี่วิทยุ
สื่อสาร สายไฟสปอตไลท และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้  ตั้ง
จายจากเงินรายได้ 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเปลี่ยนถายหรืออัดน้ํายาถังดับเพลิง ให้ใช้งานได้
ตามปกติ เพื่อปองกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น และรายจายอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทนี้
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1.  คาตอบแทน อปพร.ตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม    จํานวน    20,000   บาท    เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนอปพร.ในการปฏิบัติราชการในโครงการฯ   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อปพร.ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้า 122 ลําดับที่ 1
2.  คาตอบแทนอปพร.ตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต    จํานวน    20,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนอปพร.ในการปฏิบัติราชการ ตาม
โครงการฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายให้แกอปพร.ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 122 ลําดับที่ 42

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ที่อยูในความรับผิดชอบของงาน
ปองกันฯ   เชน เปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ํา ปนฉีดน้ํา วาลวเปิด-ปิด
น้ํา เป็นต้น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

1.  วัสดุงานปองกัน                    จํานวน         10,000
     บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ที่ใช้ในงานปองกันฯ และศูนย
อปพร.  เชน กรวยจราจร แผงกั้นเหล็กจราจร  และอื่น ๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,026,800 บาท

งบบุคลากร รวม 2,020,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,020,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 902,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกข้าราชการครู  พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปีตามตําแหนง   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะ ชํานาญการ (คศ.2) ให้แกข้าราชการ
ครูผู้ดูแลเด็ก เดือนละ 3,500/เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 890,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และทั่วไป   ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตาง ๆ
 ให้แกพนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป          
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งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก โดยจายตามสิทธิ์ตามระเบียบฯกระทรวงมหาดไทย  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,942,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,942,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 942,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 942,500 บาท

1.1  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา  รวม  942,500  บาท
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
 -  คาจัดทําอาหารกลางวัน ศูนยบ้านนาเลียง   จํานวน  294,000
  บาท  
เพื่อจายเป็นคาประกอบอาหารกลางวันของศูนยเด็กบ้านนา
เลียง  คนๆละ 20 บาท ตั้งไว้ 245 วันตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 124
 ลําดับที่ 2 
 -  คาจัดทําอาหารกลางวัน ศูนยบ้านนาอุดม  จํานวน  147,000
   บาท  
เพื่อจายเป็นคาประกอบอาหารกลางวันของศูนยเด็กบ้านนา
อุดม  คนๆละ 20 บาท ตั้งไว้ 245 วันตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า124
  ลําดับที่ 2 
 -  คาจัดทําอาหารกลางวัน (ศพด. กรม
ศาสนา)  จํานวน  171,500   บาท  
เพื่อจายเป็นคาประกอบอาหารกลางวันของศูนยเด็กวัดมวง
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สุม   ตั้งไว้ คนๆ ละ 20  บาท ตั้งไว้  245  วัน  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 124 ลําดับที่ 2
 -  คาใช้จายจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    จํานวน   250,000
  บาท  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700
 บาท ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 3 ศูนย ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้า127  ลําดับที่ 8
 -  คาหนังสือเรียน  จํานวน 15,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5
 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 3 ศูนย  ตั้งจายจาก
เงิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า125
  ลําดับที่ 4
 - คาอุปกรณการเรียน จํานวน 15,000 บาท  
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-
5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 3 ศูนย  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้า 125 ลําดับที่ 5
- เครื่องแบบนักเรียน จํานวน 20,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาชุดเครื่องแบบนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 3 ศูนย  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 126 ลําดับที่ 6
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 30,000 บาท  
เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จํานวน 3 ศูนย  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า126 ลําดับที่ 7

ค่าวัสดุ รวม 1,000,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,000,000 บาท
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         -   คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  4  แหง 
             จํานวน        700,000     บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนให้
กับ โรงเรียนในพื้นที่ตําบลนาเลียง ตั้งไว้   4  แหง  
จัดสรรให้กับเด็กอนุบาล  -  ป.6  ตั้งไว้   260  วัน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้า 124 ลําดับที่ 1           
          -   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แกศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก   จํานวน    300,000     บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  (ที่ได้รับ
การถายโอนจาก พช. และกรมศาสนา) รวม 3 ศูนย  ตั้งไว้  260
  วัน  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทางด้านรางกายของเด็กวัยกอน
เรียนให้เจริญเติบโตตามวัย และมีความพร้อมในการเรียนรู้  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 124  ลําดับที่ 1 

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 1,410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดงานวันเด็กให้กับเด็กนักเรียนและเด็กเล็กในเขต
พื้นที่ตําบลนาเลียง เชน คาขนม  คาของขวัญรางวัล  คาถ้วย
รางวัล และคาใช้จายอื่นตามความจําเป็น  และอื่น ๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2873 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า127  ลําดับที่ 12  
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,380,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,380,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมเลี้ยงไกพันธุไข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโครงการเลี้ยงไกพันธุไข โรงเรียนนา
ฮุมอุดมสวรรคสามัคคี เพื่อเพิ่มประสบการณเรียนรู้นอกห้องเรียน
และสนับสนุนอาหารกลางวันแกนักเรียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า131 ลําดับที่ 20 

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนบ้านนาเลียง เพื่อเพิ่มประสบการณเรียนรู้นอกห้อง
เรียนและสงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 132  ลําดับที่ 22 

โครงการแสวงหาความรู้ อยูกับการพัฒนาตนเอง จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก โรงเรียนนามนดงติ้ววิทยา เพื่อให้
มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและ
สื่อๆรอบตัว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 130ลําดับที่  19         

โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคอง เพื่อสงเสริมนักเรียนให้
มีคุณธรรมประจําตัว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า131  ลําดับที่ 21  

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,300,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน  ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้
กับโรงเรียน  4  แหง ในเขตพื้นที่ตําบลนาเลียง  คน
ละ   20   บาท/วัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 124 ลําดับที่ 2 

วันที่พิมพ : 13/5/2564  13:12:28 หน้า : 18/33



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 466,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 44,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนัข และแมว จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลของสุนัขและแมว   12 หมู
บ้าน  ตามหนังสือที่ นพ 0023.11/5338 ลว.20 พ.ย. 2560 ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 121  ลําดับที่ 5 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการ เชน วัคซีน คาอบรม และ
คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว 0120 ลว
. 12 ม.ค. 2560 เรื่องแนวทางการดําเนินงานปองกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหนังสือซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ) หน้า 121 ลําดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 64,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 64,000 บาท

-  คาซื้อน้ํายาเคมีพนหมอกควัน และวัสดุทรายอะเบท
      จํานวน     64,000       บาท
เพื่อควบคุมและปองกันโรคไข้เลือดออกและอื่น ๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 121 ลําดับที่ 6
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งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพนหมอกควัน  จํานวน 2 เครื่อง ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุข  เป็นครุภัณฑที่มีบัญชีใน
มาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้า 28 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

เพื่ออุดหนุนตามโครงการพระราชดําริสาธารณสุข   ตั้ง
ไว้  12  หมูบ้าน ๆ ละ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 118 ลําดับที่ 3 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,442,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,107,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,107,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 905,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล กองชาง  พร้อม
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่ 
ก.อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกอง
ชาง ( 3,500/เดือน) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 158,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนายชาง
โยธา)  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตาง ๆ
 ให้แกพนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้        

งบดําเนินงาน รวม 707,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  และรายจายอื่นๆที่เข้า
ลักษณะประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล กองชาง ตาม
ระเบียบ ฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวน
ตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 466,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 416,000 บาท

- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทําอยางใดอยางหนึ่งให้กับ
ทางราชการ เป็นเงิน  324,000   บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้
- คาจ้างเหมาบริการ  จํานวน  20,000  บาท   
เพื่อจ้างเหมาหรือจ้างให้ผู้รับจ้างทําอยางใดอยางหนึ่ง  ที่เป็น
ประโยชนในการปฏิบัติงานของ อบต. คาถายเอกสาร  คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างทําปาย คาตรวจสอบคุณภาพน้ํา  คา
ธรรมเนียม  และรายจายอื่นๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้  ตั้งจายจาก
เงินรายได้
- คาลงทะเบียน   จํานวน  30,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล เชนคาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนใน
การสง พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติราชการไป
อบรมหรือสัมมนา เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร  จํานวน  42,000   บาท    เพื่อจาย
เป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร  ในการปฏิบัติงานกองชาง  ตั้งจาย
จากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร  สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พัก คาลง
ทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  ที่ได้
รับคําสั่งให้เดินทางราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑ ของกองชาง ที่ดินและสิ่งกอสร้าง เพื่อให้
สามารถใช้การได้ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเครื่องเขียน  แบบพิมพ หรือวัสดุสํานักงาน
รายการตางๆ เชน กระดาษถาย
เอกสาร   แฟม  ซอง  ปากกา  ลวดเย็บกระดาษ  ตรา
ยาง  กระดาษพิมพ และอื่น ๆ  ที่เข้าประเภทรายจายนี้    ตั้งจาย
จากเงินรายได้  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาภายในสํานักงานและไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟา  ฟิวส  ปลั๊กไฟฟา  สาย
ไฟฟา  บัลลาลส  สตารทเตอร  และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจาย
นี้  ตั้งจายจากเงินรายได้  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน  ไม้ตางๆ สี  ปูน  ทราย  ทอน้ํา
และอุปกรณประปา และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได้   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หมึกคอมพิวเตอร  เม้า  หัวพิมพ  หรือแถบพิมพ  สําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร  น้ํายาทําความสะอาดคอมพิวเตอรหรือ
อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได้  

งบลงทุน รวม 628,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 628,400 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 575,000 บาท

 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   รวม  575,000   บาท
 -  รถบรรทุก (ดีเซล)  จํานวน  575,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา เป็นครุภัณฑที่มี
บัญชีในมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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ครุภัณฑสํารวจ

กล้องระดับ จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องระดับ 1 ชุด ขนาดกําลัง
ขยาย 30 เทา เป็นครุภัณฑที่มีบัญชีในมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

เทปวัดระยะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะทางสแตนเลส ยาว 50
 เมตร จํานวน 2 อัน  เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
                  1. สายเทปทําด้วยวัสดุสแตนเลส
                  2. เทปมีความยาว 50 เมตร
                  3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบง
ยอยทุกๆ 1 มิลลิเมตร 
                  4. หน้ากว้างของเส้นเทปไมเกิน 13 มิลลิเมตร และ
หนาไมเกิน 0.5 มิลลิเมตร
                  5. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงปองกัน
เส้นเทปทําด้วนโลหะ 
                  6. มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได้    

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ความ
ยาว 5 เมตร /ทําด้วยอลูมิเนียมอยางดี สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ มี
ขีดสวนแบงแบบหัวตั้ง โดยแบงเป็นชองๆละ 1 ซ.ม. มีเลขกํากับ
ทุก 10 ซ.ม. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ มีปุ่ม
ล็อกยึดขณะใช้งาน มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านลาง   เป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสแกนเนอร จํานวน 2 เครื่อง เป็นครุภัณฑ
ตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งานไฟฟ้าถนน รวม 319,000 บาท
งบลงทุน รวม 239,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุม (submersible) จํานวน 54,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุม (submersible) 
ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 3 เครื่อง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้า 28 ข้อ 2

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสําเร็จรูปทรงกระบอก จํานวน 65,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสําเร็จรูปทรง
กระบอก ขนาด 1.14 เมตร สูง 1.20 เมตรและอุปกรณเชื่อมตอ
พร้อมติดตั้งระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 12 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า 14 ข้อ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตประปา หมู 9 จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปา หมูที่ 9 โดยใช้ทอ PVC 
ขนาด  2 ” ชั้น 8.5 ยาว 1,200 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้า 26 ข้อ 2 
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 9 จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมู 9   ให้แก
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขานาแกตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 8 ลําดับที่ 2

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายจามโครงการฯ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 152 ลําดับที่ 8     

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการถั่วลิสงพันธุดี  วิถีชีวิตชุมชน  ตําบลนาเลียง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตางๆ ในโครงการฯ  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 72 ลําดับที่ 10  

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลนาเลียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตางๆ  และคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 116 ลําดับที่ 1                          
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โครงการรณรงคปองกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสา จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตางๆตามโครงการ  และ
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 147 ลําดับที่ 8 

โครงการรู้ทัน  รู้เลี่ยง  ไมเสี่ยงเอดสตําบลนาเลียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการดังกลาว  และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 117 ลําดับที่ 5    

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพ สําหรับคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมให้ผู้พิการมีความรู้ชวยเหลือ
ตนเองและครอบครัว  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 116 ลําดับที่ 4                

โครงการอบรมผู้สูงอายุตําบลนาเลียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้ และกิจกรรม
ตางๆ ให้ผู้สูงอายุและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 116 ลําดับที่ 3                

โครงการอบรมและรณรงคให้ความรู้เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตางๆตามโครงการ  และ
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 ลําดับที่ 2  

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกลูมปลูกถั่วลิสงตําบลนาเลียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคาใช้จายตามโครงการของกลุมปลูกถั่วลิสงตําบลนา
เลียง    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 71 ลําดับที่ 8        
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลนาเลียงต้าน
ยาเสพติด

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาฯ ดัง
กลาว  เชน  คาจัดซื้ออุปกรณการแขงขัน  คาจ้างเหมาบริการ  คา
ตอบแทนกรรมการติดสิน  คาถ้วยรางวัล  คาเงินรางวัล    คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณในการแขงขัน    และอื่น ๆ
 ที่เข้าประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 141 ลําดับที่ 2 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันลอยกระทงตําบลนาเลียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดงานวันลอยกระทงตําบลนา
เลียง และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า 141 ลําดับที่ 4  

โครงการวันสงกรานตตําบลนาเลียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดงานวันสงกรานตตําบลนา
เลียง และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า141 ลําดับที่ 3  
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิจการประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดให้แกสภา
วัฒนธรรมอําเภอนาแก

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและ
กาชาด จังหวัดนครพนม   ประจําปี   2564  โดยมีวัตถุประสงคที่
จะสงเสริม   สนับสนุน  และเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพรหลาย  ตลอดจนสนับสนุนให้มีการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู
ตลอดไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 144 ลําดับที่ 18

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีตําบลนาเลียง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น เชน บุญพระเวส บุญข้าวเมา และวันเข้าพรรษา ให้เป็นที่
รู้จักแพรหลายตลอดจนสนับสนุนให้มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยูตลอดไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)                          
              

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 718,000 บาท

งบลงทุน รวม 718,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 718,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างตลาดชุมชน หมูที่ 1 (หน้าวัดโพธิ์เจริญ) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตลาด
ชุมชน ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 50  เมตร  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 6 ลําดับที่ 1 
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โครงการกอสร้างถนนคสล. หมูที่ 5 จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 20 ข้อ 1

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเลียง หมู 1 - 
หมู 2

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 475 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย

โครงการกอสร้างห้องน้ําสาธารณะ  หมูที่ 3 จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างห้องน้ํา
สาธารณะ ขนาด กว้าง 2.60 เมตร ยาว 3.50 เมตร  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 26 ข้อ 1

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมู 11 จํานวน 30,000 บาท

เป็นคาลงดินลูกรังภายในหมูบ้าน หมู 11 โดยมีขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 400 เมตรหรือปริมาตรดินลูกรังไมน้อย
กวา 300  ลูกบาศกเมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยแตงให้เรียบ   ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 20 ข้อ 2

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมู 12 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงดินลูกรังปรับปรุงซอมแซมถนนที่ชํารุดในเขตหมู
ที่ 12 โดยมีปริมาณดินลูกรังไมน้อยกวา 100 ลบ.ม. พร้อมเกรด
เกลี่ยแตงให้เรียบ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้า 13 ข้อ 26
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมู 3 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงดินลูกรังปรับปรุงซอมแซมถนนที่ชํารุดในเขตหมู
ที่ 3 โดยมีปริมาณดินลูกรังไมน้อยกวา 100 ลบ.ม. พร้อมเกรด
เกลี่ยแตงให้เรียบ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้า 24 ข้อ 20

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมู 5 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงดินลูกรังปรับปรุงซอมแซมถนนที่ชํารุดในเขตหมู
ที่ 5 โดยมีปริมาณดินลูกรังไมน้อยกวา 100 ลบ.ม. พร้อมเกรด
เกลี่ยแตงให้เรียบ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้า 23 ข้อ 18

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมู 7 จํานวน 30,000 บาท

เป็นคาลงดินลูกรังภายในหมูบ้าน หมู 7 โดยมีขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 400 เมตรหรือปริมาตรดินลูกรังไมน้อย
กวา 300  ลูกบาศกเมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยแตงให้เรียบ   ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 21 ข้อ 4

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมู 4 จํานวน 30,000 บาท

เป็นคาลงดินลูกรังภายในหมูบ้าน หมู 4 โดยมีขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 400 เมตรหรือปริมาตรดินลูกรังไมน้อย
กวา 300  ลูกบาศกเมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยแตงให้เรียบ   ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 13 ข้อ 27

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมู 9 จํานวน 48,000 บาท

เป็นปรับปรุงสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง หมู 9 โดยมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 1,200 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไมน้อย
กวา 300  ลูกบาศกเมตร  พร้อมวางทอระบายน้ํา ขนาดหน้า
กว้าง 1 เมตร จํานวน 10 ทอน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้า 21 ข้อ 3
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,701,700 บาท

งบกลาง รวม 5,701,700 บาท
งบกลาง รวม 5,701,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อสมทบเป็นเงินประกันสังคมให้แกพนักงานจ้าง  ตามที่
ระเบียบ และกฎหมายกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้าง โดยประมาณทั้งปี  ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,528,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ   จํานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินเบี้ยยังชีพฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,718,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ   จํานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินเบี้ยยังชีพฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วย
เอดส   จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การจายเงินเบี้ยยังชีพฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 4

สํารองจาย จํานวน 153,000 บาท

เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ที่เกิดจาก
สาธารณภัยตางๆในกรณีฉุกเฉิน  เชน  อุทกภัย  วาตภัย 
ภัยแล้ง   ภัยหนาว  อัคคีภัย และไฟป่า  ตั้งจายจากเงินรายได้  
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุน สปสช. ตั้งจายจากเงินรายได้  ตาม
ความประสงคของท้องถิ่นนั้น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 113  ลําดับที่ 5 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 145,500 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
ประจําปี 1 % ตั้งจายจากเงินรายได้  
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